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Doğal Afetler, 

meydana geldiğinde, insanlar yardım bekler.   
 

Lion’lar uzun yıllardır doğal afetlerden zarar 
görenlere insani yardımda bulunmaktadırlar. 

 
 

Lionlar toplumlarına hizmet etmeye özellikle 
kriz zamanlarında devam ederler. 

 
 
 

Lions Acil Yardım Programının misyonu: 
 
 
 

Acil durumlarda ihtiyaç duyulan hizmetleri  
standardize edilmiş bir yapı ve yardımlaşma ağı ile 

 sağlamaktır. 
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Bazı acil durumlar tek bir aileyi etkilerken diğerleri bütün bir kasabayı, 

şehirleri veya ülkeleri etkileyebilir. Durumun şiddeti yapılacak yardımın 

boyutunu ve seviyesini belirler. Lionlar, kriz anlarında ve acil durumları veya 

doğal afetleri takip eden aşamalar sırasında gerekli yardımı sağlayabilmek 

için önemli bir kaynak ve aynı zamanda  “kuvvet çarpanı” olarak her daim 

hazırdırlar. 

 

1. Seviye Acil Durum: Sadece birkaç kişiyi veya bir 

grup insanı etkiler. Evde çıkan bir yangın veya yalnızca 

bir bölgede oluşan su baskınları 1.Seviye Acil 

Durumlara örnek gösterilebilir. Bahsedildiği gibi sınırlı 

bir acil durumda, yerel bir yardım gereklidir. Örneğin 

bir Lions Kulübü gereken yardım ve içme suyu, erzak, 

kıyafet ve barınak gibi ihtiyaçları sağlayabilir. 

2. Seviye Acil Durum: Coğrafi olarak daha büyük bir 

alanı etkiler. Kasırgalar, fırtınalar veya hortumlar 

2.Seviye Acil durum olarak kabul edilebilir. Bu tip acil 

durumlar iyi koordine edilmiş bölgesel bir yardım 

gerektirebilir. Bu seviyede ilk olarak hükümetler ve 

diğer yardım kuruluşları yardım ederler. Yönetim 

Çevreleri Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) 

Acil Durum Fonu almak için talepte bulunabilirler.  

3.Seviye Acil Durum: Yüzlerce veya binlerce insanı 

etkiler. Tsunami veya deprem gibi felaketlerin 

kurbanlarına bir veya birden fazla Çoğul Yönetim 

Çevresi yardımda bulunabilir. Hükümetler ve Kızıl 

Haç/Kızılay gibi uluslararası yardım federasyonlarının 

ve diğer yardım kuruluşları ile birlikte Lionlar ihtiyacı 

olanlara insani yardım ulaştırmak için çalışırlar. 
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LİONS ACİL DURUM KOMİTESİ KURUN 

Yönetim Çevreleri ve Çoğul Yönetim Çevreleri, kendi bölgelerinde oluşabilecek acil durumlara 

karşı Lions Acil Yardım Komiteleri oluşturabilirler. Genel Yönetmenler veya Konsey 

Başkanları komite üyelerini belirlerler. 

 Başkan /Uluslararası Lions ile irtibat yetkilisi 

 Başkan yardımcısı 

 Komite başkanları 

 Hükümet İrtibat Görevlisi 

 Sivil Toplum Kuruluşu İrtibat Görevlisi 

 Medya iletişim görevlisi 

 Acil Yardım Uzmanları / Gönüllüleri Ekibi 
 
 
Yönetim Çevresi/Çoğul Yönetim Çevresi Web Sitesi her komite üyesinin sorumluluklarını 
bildirmelidir. Bu site acil yardım yönetimi ile ilgili tüm bilginin merkezi olarak görev yapar.  
 
 
Yönetim Çevresi/Çoğul Yönetim Çevresi Lions Acil Yardım Komitesi üyeleri:  

 Acil yardım hizmeti sağlamak konusunda yetkin olan Lionlar 

 Yerel kuruluşlardan acil yardım teknikleri ile ilgili eğitim almak isteyen Lionlar 

 Lion olmayan acil durum gönüllüleri 

 İcra makamları 

 İtfaiyeciler 

 Acil sağlık hizmeti sağlayıcıları (sağlık görevlileri) 

 Sağlık uzmanları 

 Halk sağlığı ve sosyal yardım uzmanları 

 Yardım kuruluşları çalışanları 

 Havaalanları, limanlar ve karayollarında deneyimli ulaşım görevlileri 

 Medya temsilcileri 

 Yerel kamu görevlileri 

 Leo kulüpleri üyeleri, diğer gençler ve öğrenciler 
 
Acil Yardım sağlayıcısı olarak ortak bir amaca hizmet edenler yerel bir Acil Yardım Lions 
Kulübü kurmaları için teşvik edilebilirler. Acil Yardım hazırlık çalışmaları Lions Kulüplerine 
yeni üyeler kazandırmak açısından da önemlidir. 
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ACİL DURUM PLANI  
 
 
Lions Acil Yardım Komite üyeleri yer aldıkları coğrafi alanın gerekliliklerine uygun bir Acil 
Durum Planı oluşturabilirler. Söz konusu plan deprem fay hatları veya ova taşkınları gibi 
yerel risk faktörlerini göz önüne almalıdır. 
 
Lions Acil Yardım Komite Başkanı yerel otoritelerle bağlantı kurarak hâlihazırda bir acil 
durum planı olup olmadığını öğrenmeli, eğer varsa bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürerek 
eksikleri belirlemelidir.  
 
Acil Durum Planı diğer acil durum yönetim kuruluşları ve arama-kurtarma gibi özel eğitim 
gerektiren uygulamaları koordine etmeyi sağlayacak yönergeleri de içermelidir. Lions Acil 
Yardım Komitesi Acil Durum Planını yıllık olarak değerlendirecek ve gerekli olduğu takdirde 
değişiklikler yaparak yenileyecek bir sistem geliştirmelidir. Ayrıca komite yönetim merkezi 
olarak da kullanılabilecek bir toplantı merkezi belirlemelidir.  
 

 Efektif bir plan aşağıdaki soruları yanıtlar nitelikte olmalıdır.  

 Orman yangını, kasırga gibi herhangi bir afetten en çok kimler etkilenir? 

 Kim en hızlı yardımı ulaştırabilir?  

 Acil Durum Yönetim merkezi nerede olmalıdır? 

 Acil Durum nasıl yönetilir? 

 Durum nedir? Tahliye veya evden çıkma yasağı gerektiriyor mu?  

 Eğer tahliye gerekliyse, insanlar hangi bölgeye sevk edilmelidir?  

 Her eylem için belirlenen süre ne kadardır?  
 
Yerel yönetimler ve Kızılay gibi afetle mücadele örgütleri bu soruların bazılarını yanıtlamaya 
yardımcı olabilir.  Birçok acil yardım kuruluşu da kalp masajı gibi ilk yardım uygulamaları 
konusunda eğitim verirler.   
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Acil Yardım yönetimi 4 aşamadan oluşur. Acil Yardım Planları mümkün olduğu kadar bu 4 
aşamayı da kapsamalıdır. Durumun vahameti Lionların yardım seviyesinin ne olacağını da 
belirler. 

 

Zarar Azaltma önleyici tedbirler alarak zararın 
etkisini hafifleten düşük masraflı bir aşamadır. 

Önceden Hazırlık acil durumda eylem planının 
geliştirilmesini kapsar. Acil Durum Yönetim merkezi 
ve Acil durum planı Önceden Hazırlık aşamasının iki 
önemli unsurudur.  

Kurtarma ve İlk Yardım Acil durum planında belirtildiği 
üzere acil yardım hizmetlerinin seferber edilmesi 
faaliyetleridir. 

İyileştirme/Yeniden inşa afet nedeniyse hasar 
görmüş bölgenin önceki haline getirilmesi için 
yıkılan ve hasar gören tüm yapıların yeniden inşası 
ve afetzedelere iş imkânı sağlanması gibi faaliyetlerin 
tümünü kapsar. 

 

Uluslararası Lions Kulüpleri Sigorta Programı Lion’ların ve diğer gönüllülerin bir Lion 
Projesine olan bağlılığını ve sorumluluğunu garanti altına alır.  Lions Sigorta Programı tıbbi 
ihmal veya hataları kapsamaz.  

Yönetim Çevreleri veya Çoğul Yönetim Çevreleri, Acil durum planlarının önceden hazırlık ve 
uygulama giderlerini karşılamak için, kendilerine ait Lions Acil Yardım Fonunu 
oluşturmalıdırlar. Lions Acil Yardım Komitesi hükümete bağlı kaynaklardan ve afet yardımı 
sağlayan diğer kuruluşlardan ayni ve maddi yardımlar talep edebilir. 

Bir Lion Acil Yardım Planı hazırlanırken, yerel makamları ve ilk yardım kuruluşlarını 
Lionların herhangi bir kriz durumunda destek vermek için hazır oldukları konusunda 
bilgilendiriniz.  
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ÖNGÖRÜLEN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ  
 
20 yüzyıl süresince üç küresel grip salgını yaşandı.  

 

 İlk salgın 1918 yılında meydana geldi. Dünya genelinde 50 milyondan fazla insan hayatını 

kaybetti.  

 

 İkinci salgın 1957 yılında gerçekleşerek dünya genelinde 1-2 milyon insanın Asya 

gribinden (H2N2) yaşamını kaybetmesine yol açtı.  

 

 1968 yılında ise 700,000 insan Hong Kong Gribi (H3N2) sebebiyle öldü. 

 

İlk kuş gribi vakası (H5N1) 1997 yılında Honk Kong’da kaydedildi. 2003 yılında ilk Ciddi 
Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) Çin’de görüldü. Dünya genelinde 8,098 kişiye SARS 
hastalığı bulaştı; 774 kişi yaşamını kaybetti. 

 

Grip virüslerinin varlıklarını korumasına rağmen, grip yüzünden gerçekleşen ölümlerde kayda 
değer bir azalma oldu. Bu durum gribin yayılması konusunda yapılan gelişmiş temizlik ve 
sağlık eğitimlerinin sonucudur. Topluma liderlik eden kişiler olarak Lionlar gripten korunma 
teknikleri konusunda diğer insanları bilgilendirebilirler. 
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GELECEK GRİP SALGINLARI  
 

Gelecekte grip salgınlarının nüfusun %30’dan fazlasını etkileyeceği tahmin ediliyor. 
Mevsimsel bir gripten farklı olarak insanoğlu, salgına yol açan bu virüslere karşı doğal bir 
bağışıklıktan yoksun. Sağlık memurlarının bir grip salgınının sebebini bulup bir aşı 
geliştirmesi haftalar hatta aylar alabilir.  

Bu süre içinde bazı önlemler almak zorunludur.  

2007 yılının Temmuz ayında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği grip salgınları hakkında 
yaygın bilgi veren Birleşmiş Milletler Sağlık ve İnsani Yardım Dairesi ile birlikte çalışmaya 
başladı.  Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği başka ülkelerde yer alan sağlık örgütleriyle de 
benzer faaliyetler sürdürebilir.  
 
 

TOPLUM İÇİN LİONS ACİL YARDIM PLANI 

Birçok toplumun grip salgınlarına karşı önlem planları hazırdır. Bu durumda yerel hükümet ve 
sağlık görevlilerine yardımcı olmak için gönüllü olabilirsiniz.  

Önlem planı olmayan bir topluma aitseniz, Lions Acil Yardım Planı formatını 
kullanabilirsiniz.  
 
 

TEMEL KURALLAR 

Grip mikropları el sıkma, hapşırma, kapı kolları ve masaüstleri gibi ortak alanları 
kullandığımızda meydana gelen yakın kişisel temas yoluyla bulaşır. Bir salgın sırasında 
mikropların yayılmasını önlemek için insanlarla kişisel teması azaltmak ve aşağıdaki temel 
kurallara uymak gerekir.  

 Hapşırırken veya Öksürürken tek kullanımlık kâğıt mendiller kullanınız. Eğer kâğıt 
mendil yoksa gömleğinizin koluna doğru hapşırabilirsiniz. Hapşırırken ellerinizi 
kullanmanız mikropların yayılmasına yol açar.   

 Ellerinizi yıkamak için sabun, alkol-bazlı mendiller ve jel temizleyiciler kullanınız.   

 Gözlerinizle, burnunuzla ve ağzınızla temastan kaçınınız.  

 Eğer grip virüsü bulaştıysa evden çıkmayınız. Böylece mikropların yayılmasını 
engellemiş olursunuz.  
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Lionlar bu önemli bilgileri;   

 Bir doktor veya sağlık uzmanı davet edilerek mikropların yayılmasının nasıl 
engellenebileceği konusunda bilgi verilen bir basın açıklaması 

 Yerel bir okulda veya kütüphanede halka açık bir seminer  

 Yerel bir sağlık fuarı düzenleyerek, 

 Toplantı yaptıkları yerlere, okullara, sağlık ocaklarına, havaalanlarına, bakım evlerine ve 
yaşlı bakım evlerine broşürler dağıtarak paylaşabilirler. 

Ayrıca uzun süre muhafaza edilebilen gıda ve temizlik malzemeleri ile reçetesiz satılabilen 
ilaçlar, ihtiyacı olan insanlar için Lionlar tarafından toplanabilir.  

 

KULÜP, YÖNETİM ÇEVRESİ VE ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ LİONS ACİL 
YARDIM PLANLARI 

Lionlar gripten korunma yollarını kulüp, yönetim çevresi ve çoğul yönetim çevresi bültenleri 
ve web sitesi aracılığı ile paylaşabilirler. Elektronik posta bilgiyi yaymak amacıyla bir araç 
olarak kullanılabilir.   

Bir grip salgını sırasında Lions Kulüpleri konferans telefon görüşmeleri veya internet aracılığı 
ile toplantılar düzenlemeyi gerekli görebilirler. Bu ayrıca Yönetim çevresi, çoğul yönetim 
çevresi ve forumlar içinde gerekli olabilir. 
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KİŞİSEL LİONS ACİL YARDIM PLANI 
 

Kişisel temizlik mikropların yayılmasını engellemeye yardımcı olur. Buna rağmen bir salgın 
sırasında aşağıdaki önerileri uygulamak gerekli olabilir.  

 İyi beslenin ve sağlıklı kalmak için günlük egzersiz yapın.   

 Ellerinizi yıkamak için sabun, alkol-bazlı mendiller veya jel temizleyiciler kullanın. 
Bilgisayar klavyeleri ve telefonlar gibi sık kullanılan yüzeyleri temiz tutunuz.  

 Hapşırırken veya Öksürürken tek kullanımlık kâğıt mendiller kullanınız. Eğer kâğıt 
mendil yoksa gömleğinizin koluna doğru hapşırabilirsiniz. Hapşırırken ellerinizi 
kullanmanız mikropların yayılmasına yol açar.   

 Başkalarıyla yakın temastan kaçınınız. Günlük rutininize enden çalışmak gibi alternatifler 
ekleyiniz. 

 Aile üyelerinden biri gribe yakalanırsa hastanın bakımını kimin üstleneceğine karar 
veriniz. 

 Hasta olmanız halinde, bir haftanın bakımını üstlenmeniz halinde veya evden 
çıkamayacağınız durumlarda kullanmak üzere iki haftalık içme suyu, muhafaza edilebilir 
gıda ve reçetesiz ilaçları stoklayınız.  

 İşyerlerinin ve okulların geçici olarak kapanabileceği veya ulaşımda aksaklıklar 
yaşanabileceği durumlara karşı hazırlıklı olunuz. Sınırlı alış-veriş imkânı doğabileceğini 
de göz önüne alınız. Tüm aile bireylerinin kan grupları ve alerjik durumları da dâhil 
olmak üzere sağlık bilgilerini güncelleyiniz.  

 Acil durum iletişim numaralarını hazırlayınız. 

Aşağıda belirtilen adreslerden grip salgınları hakkında bilgi edinebilirsiniz.  

 Dünya Sağlık Örgütü (www.who.org) 

 Birleşmiş Milletler Sağlık ve İnsani Yardım Dairesi (www.pandemicflu.gov) 
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KRİZ SIRASINDA ETKİN İLETİŞİM   
Bir afet veya acil durum sırasında etkin iletişim çok önemlidir. İletişimi sağlamak için 
bilgisayarlar, cep telefonları, sabit telefonları, alıcı ve verici radyo cihazları gereklidir. 
Lionlar elektronik cihazları kullanarak acil durum hakkında yerel idareyi ve medyayı 
bilgilendirebilirler. Kimin iletişim kuracağı, hangi bilginin kime aktarılacağı, aktarılacak 
bilginin önceliği ve bilginin nasıl aktarılacağı önceden karar verilmelidir. 

Yerel medya Lions Acil Yardım Programının önemli bir yerini teşkil eder. Bu tanıtımlar 
sayesinde toplum aktif Lions Kulübü üyelerinin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur. 
Böylece toplum Lionların “Hizmet ediyoruz” sloganının ne kadar doğru olduğunu da 
kavramış olur.  

Ayrıca Lionlar acil durumlarda kendi katılımlarını göstermek amacıyla büyük Lions 
pankartları kullanırlar. Böylece herkes Lionların insani hizmet sunduğunu öğrenmiş olur. 
Özel olarak tasarlanmış Lions Acil Yardım yelekleri, gömlekleri veya şapkaları da Lionlar 
tarafından kullanılır. Aynı zamanda bu üniforma Lionlara toluma hizmet eden bir ekibin 
parçası olma gururunu yaşatır.  

Lionların acil durumlarda yaptıkları katkılardan haberdar olan toplumun diğer üyeleri de 
gelecekte Lions hizmet misyonunun bir parçası olmayı düşünebilirler. 
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ULUSLARARASI LİONS MERKEZİ İLE İLETİŞİM 
Yardım taleplerinin ve tekliflerin vakit kaybetmeden yönlendirilebilmesi için Genel 
Yönetmen veya Konsey Başkanı kendi bölgelerindeki Lions Acil Yardım komite üyelerinin 
ve başkanların isimlerini ve iletişim bilgilerini Uluslararası Lions Kulüpleri Merkezine 
bildirmelidir. Bu liste Lions web sitesinde de yayımlanır.  

Yenilenen Lions Acil ve Acil Olmayan Durumlar Destek veri tabanı, bir kriz sırasında insani 
yardıma ihtiyacı olanlar hakkında diğer Lionlara bilgi vermek için kullanılabilir. Söz konusu 
veri tabanı Lions Web sitesinde yer almaktadır. (www.lionsclubs.org). Bir Lions Acil Yardım 
Komite başkanı acil ihtiyaçları web sitesi aracılığı ile diğer Lionlara duyurabilir. Bu sayede 
diğer bölgelerdeki Lionların bu yardım çağrısını okuyarak destek olmaları sağlanır.  

 Acil ve uzun vadeli yardımlar;  

 Yaralılara anında müdahale edilebilmesi için acil yardım personeli ve ekipmanı  

 Yaralılara tıbbi yardım hizmetleri 

 Kriz esnasında gözlüğünü kaybeden afetzedelere gözlük temin edilmesi 

 Enkaz kaldırmak, içme suyu için kuyu kazmak ve yolların, binaların, okulların ve evlerin 
yeniden inşa edilmesi için insan ve makine gücü 

 İçme suyu, gıda ve benzeri temel ihtiyaçların temini 

 Evsiz kalanlara barınak 

 UNICEF Kutu İçinde Okul eğitim setleri veya diğer temel okul malzemelerinin temini 
veya kaynak temini  

 Psikolojik destek uzmanları 

 Mobilya, yatak veya ev aletlerinin yenilenmesi gibi maddeleri kapsar. 
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UYGULAMA ESASLARI (YÜRÜTME YASASI) 
1994 yılında Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi acil yardım görevlileri için temel 
“Uygulama Esasları” oluşturdu. Uygulamanın temel ilkeleri aşağıda sıralanmıştır. 

 Zorunlu İnsani Yardım önemli ve önceliklidir. 

 Yardım ırk, din, milliyet farkı gözetmeden yapılır. Öncelik sadece ihtiyaca göre belirlenir. 

 Yardım politik veya dini bir amaca hizmet etmez. 

 Yardım dış politikaya aracı edilemez. 

 Yardım kuruluşları kültür ve geleneklere saygı gösterir. 

 Yardım kuruluşları yerel afet yardım merkezleri inşa etmelidir. 

 Yardım temel ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra ileride karşılaşılabilecek zor durumları da 
hafifletmeye yönelik yapılmalıdır.  

 Acil yardım yönetimi sırasında tarafların katılımının sağlanması için yollar bulunmalıdır.  

 Yardım kuruluşları ihtiyacı olanlara ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlayanlara karşı 
sorumludur. 

 Yardım kuruluşları afetzedeleri onurlu insanlar olarak kabul etmeli, umutsuz varlıklar 
olarak görmemelidir. 

Lionlar bu standartları uygulamaları için ve onaylamaları için aşağıdaki adresi ziyaret 
etmelidirler. http://www.ifrc.org/publicat/conduct/index.asp.  

 

 

LCIF YARDIMI   
Lions Genel Yönetmenleri afetten etkilenen bölgelerde su, gıda, kıyafet, battaniye ve tıbbi 
malzeme yardımı yapabilmek için 10,000 Amerikan dolarına kadar LCIF Acil Yardım Fonuna 
başvurabilirler. 

Daha fazla bilgi için LCIF 630-571-5466 numaralı telefona veya  

www.lionsclubs.org web sitesine başvurabilirsiniz. 
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AYRINTILI BİLGİ İÇİN 
 

Lions Acil Yardım Programı hakkında ayrıntılı bilgi almak için: 

 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
300 W 22ND ST 

OAK BROOK IL 60523-8842 
USA 

 
 

Telefon: (630) 571-5466, Dâhili 315 
Fax: (630) 571-8890 

E-posta: programs@lionsclubs.org 
http://www.lionsclubs.org 
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KAYNAKLAR   
 

Asya Afetlere Hazırlık Merkezi (ADPC) Asya ve Pasifikte toplumların güvenliği ve 
gelişimlerinin sürdürülmesi amacıyla faaliyet gösteren bölgesel bir kaynak merkezidir. Merkez 
acil yardım eğitimi, teknik servis ve özel projeler için imkân sağlamaktadır.  
http://www.adpc.net 
 
Afet Haber Merkezi  (DNN) Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir haber 
merkezidir. Acil yardım konusunda bilgi verir ve önerilerde bulunur. 
http://www.disasterresponse.net/ 
 
Afet Hazırlık ve Acil Yardım Birliği dünya genelinde toplumlara afetlere önceden 
hazırlık, yardım ve iyileştirme konusunda destek veren uluslararası bir 
organizasyondur. Acil yardımın her safhasında profesyoneller, gönüllüler ve kuruluşlar 
arasında bağlantıyı sağlar. http://www.disasters.org/dera/weblink.htm 
 
Acil Yardım Planlama Topluluğu Kriz ve Afet yönetimi konusunda 
profesyonellerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir yapıdır. 
http://www.the-eps.org/index.php 
 
Acil Durum Hazırlık Kuruluşu (EPI) Acil durum yöneticilerinin engelliler ile ilgili 
konuları göz önüne almasını ve acil durum hazırlık programlarına engellilerin de dâhil 
edilmesini destekleyen ve denetleyen bir kuruluştur. 
http://www.nod.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=11& 
 
Federal Acil Durum Yönetim Ajansı  (FEMA) ulusal bir afet durumunda her tür 
zarara karşı vatandaşlarını hazırlayan ve acil yardım ve iyileştirme çalışmalarını 
yöneten Amerika Birleşik Devletleri ajansıdır. http://www.fema.gov/ 
 
Küresel Salgın Alarm ve Mücadele Ağı (GOARN) Uluslararası öneme sahip salgınlarda hızlı 
teşhis, doğrulama ve acil yardım yapılabilmesi için insan gücü ve teknik imkânları bir araya 
getiren kuruluş ve iletişim ağlarının işbirliği ile oluşturulmuştur. 
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/ 
 
Krizlerde Sağlık Tedbirleri Krize yakalanmaya eğilimli ve krizden etkilenmiş ülkelerde 
önlenebilir ölüm oranlarının ve afetlerin etkilerini azaltılması için çalışan Dünya Sağlık 
Örgütünün acil durum hazırlık ve yardım amaçlı bir programıdır. Web sitesinde acil yardım 
planlaması için kullanılabilecek teknik bilgilere ve sağlık koruma tedbirlerine ulaşabilirsiniz.  
http://www.who.int/disasters 
 

Uluslararası Acil Yardım Yöneticileri Birliği (IAEM) Acil durumlarda hayat 
kurtarmanın ve taşınmaz malların korunması bilincinin geliştirilmesini hedefleyen ve kar 
amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşudur. http://www.iaem.com/  
 
Uluslararası Acil Yardım Yönetimi ve İşbirliği Programı (IEMC) Acil durum 
politikalarının uygulanması ve acil durumlara hazırlık altyapı çalışmaları esnasında yabancı 
hükümetleri ve uluslararası kuruluşları destekleyen bir programdır.  
http://www.nnsa.doe.gov/na-20/inter_emer.shtml 
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Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonu krizler sırasında Dünya Sağlık 
Örgütünün(WHO) en büyük yardımcısıdır. Federasyon Afet ve Acil Yardım Yönetimi, Gönüllü 
Kan Bağışı, HIV AIDS hastalığını önleme ve Acil durumlarda ruh sağlığı, su ve hijyen konuları 
ile ilgilenir.  http://www.ifrc.org  
 
Yardım Web Sitesi Birleşmiş Milletler’ in İnsani Meselelerin Koordinasyonu ile ilgili bir 
projesidir. Dünya genelinde yapılan insani girişimler hakkında bilgi toplar. Web sitesi vaka 
ve ülke bazında acil durum araması yapabilecek bir arama motoru içerir. 
http://www.reliefweb.int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yasal Uyarı 

 
Bu kitapçıkta bahsi geçen hiçbir ürün, uygulama veya hizmetten Uluslararası Lions 
Kulüpleri Birliği ve Uluslararası Lions MD118 Çoğul Yönetim Çevresi Konfederasyonu ile 
bağlı Federasyonlar ile Kulüpler sorumlu tutulamaz.  Herhangi bir kaynak dokümanda 
belirtilen görüşler veya fikirler Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin görüşü veya fikri 
olarak kabul edilemez.  
 
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği ile Uluslararası Lions MD118 Çoğul Yönetim Çevresi 
Konfederasyonu ile bağlı Federasyonlar ve Kulüpler bu web sitesinde veya bağlantı adresi 
verilmiş web sitelerinde yer alan bilgilerin doğruluğu veya kullanılabilirliği konusunda 
ortalama kalite garantisi de dâhil olmak üzere hiçbir garanti vermez ve yasal mesuliyet 
kabul etmez. 
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